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Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold til lovenes paragraf 2-3-2:
Kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene
• Gruppens representanter er:
o Gruppeleder og en valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i
henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter.
Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for
gruppeleder.
Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rover i
denne sammenheng menes medlemmer som er 25 eller yngre ved utgangen av det
kalenderåret kretstinget møtes.
Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene.
Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets
medlemmer.
•

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.

•

En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter
kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i
sammenslutningen.

•

Valgkomité og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.
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Bøllekurs og ordliste for kretsens årsmøte og kretsting
Hvordan fungerer kretsens kretsting?
Kort sagt diskuterer vi hvordan kretsen har fungert det siste året, og hvordan det skal drives
fremover. Vi skal ta opp sakene på sakslista, og møtet ledes av en ordstyrer og møteleder.
Møteleder presenterer saker og passer på at man kommer gjennom sakslista.
Ordstyrer bestemmer hvem som får prate, og når.
Om man vil si noe, er det et par regler man må følge.
Vil man begynne på noe helt nytt om saken, holder man opp en finger - et innlegg.
Vil man kommentere noe noen andre har sagt, holder man opp to fingre - en kommentar.
Ordstyreren skriver deg så på talerlista, og sier ifra når du kan si det du vil si.
Presenter deg med navn og gruppe, så blir det lettere for alle å holde styr.
Mer informasjon finnes i forretningsorden, men det viktigste er å få sagt det du mener!
(Alle er glad for å høre litt nye stemmer)
Lykke til!

Ordliste:
Konstituering: Starte et møte. Vi lover å gjøre dette unna så fort som mulig,
Innkalling: Dette arket. Du har vel lest alt?
Saksliste: Liste over sakene, selvfølgelig!
Forretningsorden: Regler for møtet. Psst.. De viktigste blir gått gjennom før møtet.
Valgkomite: En gruppe som jobber med å finne bl. annet kretsstyremedlemmer og delegater
til Speidertinget og Speider- og Roverforum.
Representant: En som er med på møtet som kan stemme og være med i diskusjonen
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Sak 1 Konstituering av Kretstinget 2020
1.1 Opprop, ordstyrer(e) m.m.
1.1.1 Opprop
I henhold til revisorgodkjente antall betalende medlemmer fra NSF per
31.12.2019
Gruppenavn

Antall

Repr. Inkl
gruppeleder

Hvorav
under 26

Grenland krets

4

0

1. Langesund sjøspeidergruppe

65

8

Kragerø speidergruppe

18

3

1. Brevik speidergruppe

31

5

8. Skien speidergruppe

47

6

1. Herre speidergruppe

42

6

3. Skien speidergruppe

50

6

1. Gulseth speidergruppe

72

9

1. Solum speidergruppe

60

7

1. Stathelle speidergruppe

30

4

2. Gjerpen speidergruppe

32

5

1. Borgestad speidergruppe

9

2

1. Skotfoss speidergruppe

71

9

1. Herøya speidergruppe

19

3

1. Heistad speidergruppe

82

10

1. Sannidal speidergruppe

111

13

1. Bamble speidergruppe

32

5

Skien FA speidergruppe

23

4

Porsgrunn FA speidergruppe

61

8

Porsgrunn FSK speidergruppe

44

6

5. Skien MS speidergruppe

51

7

Siljan MSK speidergruppe

59

7

0
3
1
2
2
2
2
3
2
1
2
1
3
1
3
4
2
1
3
2
2
2
2
46

Gjerpen MSK speidergruppe

47

6

1060

139

1.1.2 Valg av ordstyrer
1.1.3 Valg av stemmekorps
1.1.4 Valg av referent
1.1.5 Valg av to personer til å undertegne protokollen
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1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Godkjenning av sakliste
1.4 Godkjenning av forretningsorden
i)

Et lovlig innkalt møte i Kretstinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente
representanter som har møtt.
ii)
Protokoll føres av valgte referent. Den undertegnes av møteleder, to valgte
representanter og møtereferent.
iii) Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av
forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett
minutts taletid. Møteleder har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek
med de inntegnede talere.
iv) Alle forslag må innleveres skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens
navn. Forslag innlevert til en innflytelsespunktansvarlig under påvirkningstorget
likestilles med innlevering til møteleder. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek
er satt, og heller ikke kan da forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de på sakslisten
oppførte saker, kan ikke fremmes.
v)
Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes: Mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. (Blanke stemmer telles ikke med.) Alle valg foregår
skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger det.
Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg
villige til å motta valg. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvdelen av de
avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke med.
vi) I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall
avgitte stemmer for og i mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes
innføres i protokollen navnene på de representantene som har hatt ordet under de
forskjellige saker.
vii) Utskrift av protokollen på papir eller elektronisk sendes umiddelbart etter kretstingets
møte til dem som deltok i møtet, med en ukes frist for eventuelle innsigelser.
viii) Kretstingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det.
ix) Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i kretstinget, og
gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i
kretstinget.
x)
Under «Åpent Forum» kan det fremmes henstillinger fra Kretstinget til kretsstyret. Det
voteres over alle slike henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall
oversendes kretsstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og i
mot føres i protokollen.
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Sak 2 Saker:
2.1 Speidertingsaker
Sakspapirer til Speidertinget vil være tilgjengelig på Speidertinget hjemmeside senest
16. oktober.
Ved utsendelse av innkallingen er ikke alle saker kjent for styret, så hvilken saker som
vil legges frem for diskusjon legges frem på kretstinget.

2.2 Kretsleir 2023
2.2.1 Sted for kretsleir 2023
Kretstinget 2019 vedtok at det skulle settes ned en komite for å se på alternative
leirsteder for kretsleir 2023.
Med bakgrunn i Covid-19 pandemien er ikke dette arbeidet påbegynt i den grad vi
hadde håpet.
Kretsstyret ser det er vanskelig å legge planer for fremtiden. Likevel har kretsstyret et
ønske om å jobbe for et leirsted som er godt for vår neste kretsleir.
Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Kretsstyret ønsker å flytte beslutningen for kretsleirsted til årsmøtet 2021.
Kretsstyrets innstilling:
Forlaget vedtas

2.3 Kretsleirturnus.
Landleir 2021 ble med bakgrunn i usikkerheten rundt pandemien utsatt, i den
forbindelsen vil dermed også landsleirturnusen endres. Som følge av endringen vil og
vår tradisjonelle turnus for kretsleir (to år etter landsleir) bli berørt

Forslag til vedtak fra kretsstyret:
Kretsleir flyttes ihht landsleir og vil deretter følge ny 4 års syklus.
Eller skal vi fortsatt holde på vår tradisjon hvert fjerde år og ha kretsleir i 2023.

Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyret ønsker kretstinget meninger i denne saken.
Kretsstyret ser og at det er vanskelig å se hvordan fremtiden ser ut nå, likevel trenger
vi å ha satt mål for gjennomføring i tråd med kretsens holdning til dette.
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2.4 Innkomne forslag
2.4.1 Politiattester
Forslagstiller Trond Engen og Petter Gulbrandsen på vegne av Mimes Brønn.
Siden 2018 har Mimes brønn praktisert at vi krever politiattest for å
inngå lederavtale. Vi ønsker å få et tydelig mandat -- et vedtak i
Grenland krets på at alle rovere/ledere over 16 år (definert f.eks. som
1. juli det året de går over i roverlaget) skal ha politiattest -- altså
IKKE "avhengig av rolle". Det er for det første ingen grunn til å bruke
kursressurser på deltakere som ikke har til hensikt å bli speiderledere.
For det andre er det praktisk umulig for ledere på enkeltarrangementer
for flokk og tropp å håndheve et krav til politiattest på deltakende
rovere og enhetsassistenter. Det er også tungvint for gruppeledere å
skulle håndtere politiattest ved rolleskifter.
Forslag til vedtak:
Alle ledere og rovere fra fylte 16 i Grenland Krets, uavhengig av rolle, skal fremvise
gyldig politiattest.
Kretsstyrets kommentar:
I forbindelse med jubileumsleiren til kretsen i 2018 begynte kretsstyret å innarbeide
«over 15 og ingen politiattest, ingen leir» Videre vedtok kretsstyret på styremøtet
10.april 2019 at alle ledere og rovere skal vise gyldig politiattest uavhengig av rolle,
og ba forbundet med hjelp om å gjøre denne endringen automatisk i medlemssystemet.
I den sammenhengen meldte NSF om at det ville komme en endring nasjonalt om at
alle over 16 skulle vise politiattest uavhengig av rolle. I ettertid av dette er det lagt ned
arbeid fra kretsstyret side både med direkte oppfølging av grupper som har ledere og
rovere som mangler politiattester, generell påminnelse om «Nytt speiderår- husk
politiattester på nye rovere og ledere» og videreføring av «ingen politiattest, ingen
leir/kretsarrangementer».
Kretsstyret takker Trond og Petter for at de løfter dette vedtaket opp på Kretstingnivå.
Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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Sak 3 Åpen post:
3.1 Retningslinjer for kretsarrangementer
I ettertid av kretsting 2019 har kretsstyret jobbet med retningslinjer for
gjennomføringen av kretsarrangementer. Det vil bli en gjennomgang av disse på
kretstinget 2020 før de legges ut på hjemmesiden.
Kretsstyret har laget retningslinjer for alle fremtidige kretsarrangementer:
•En leder for prosjektet og komite settes minimum 2 måneder før arrangementet
•Prosjektet skal registreres i medlemssystemet – det skal sjekkes politiattester
•Det skal alltid være en fra kretsstyre som følger tett opp arrangementet
•Det skal alltid lages et budsjett til arrangementet som godkjennes av kretsstyret en
måned før arrangementet
•Alle avtaler som gjøres med leie av områder/utstyr skal være skriftlige
•Invitasjon til arrangementet skal ut minst tre uker før gjennomføring og sendes via
kretssekretæren til alle grupper
•Siste info ang arrangementet skal ut senest en uke før gjennomføring
•Leder av prosjektet skal ha kontakt med media.
•Enten ved å sende i etterkant, eller invitere til arrangementet
•Det skal lages rapport fra prosjektet/arrangementet
•På arrangementer skal det skrives oppmøtelister med navn og gruppetilhørighet –
dette gjøres via påmelding medlemssystemet.
Retningslinjene vil tilpasses arrangementets størrelse, art og ytre påvirkninger.

3.2 Informasjon om foreløpig regnskap 2020
Kretsstyret vil legge frem en foreløpig status på regnskapet til og med 31. august 2020.

3.3 Nærleir 2021
Kretsstyret ønsker en prat rundt konseptet Nærleir 2021 og hvilken planer gruppene
har for leir neste år. Kanskje er det noen grupper som trenger en god nabo å dra på tur
sammen med?
Vi ønsker oss at gruppene forbereder seg til en tilbakemelding fra egen gruppe
om hvilke planer man har for leir 2021.

3.4 Terminliste 2021
Terminlisten 2021 er ferdig og legges ved innkallingen.
Påsken påvirker ikke KBK/SKS i 2021, men mulig pandemien gjør dette.

3.5 Valg årsmøte 2021
Valgkomiteen presenterer seg selv og informerer om valget på årsmøtet 2021.
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Med speiderhilsen
Kretsstyret i Grenland krets av NSF
Kretsleder
Øyvind Danielsen
Visekretsleder
Karoline Syversen
Styremedlem
Hans Eide
Styremedlem
Henriette Olavesen
Styremedlem
Anne Bommen
Vara
Adrian Molnar
Vara
Siv H. Bjørnstad
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1. Stathelle
1. Solum
1. Heistad
1. Solum
1. Bamble
Porsgrunn FA
5. Skien MS
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